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Petycja 

Zasiłek pielęgnacyjny – jedno ze świadczeń rodzinnych, którego celem jest częściowe 

pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej 

opieki i pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.  

Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione są :  

• niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

• osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do I grupy 

inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji, KRUS 

zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej 

egzystencji) 

• osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 

roku życia (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do II grupy inwalidzkiej lub 

całkowitej niezdolności do pracy) 

• osoby, które ukończyły 75 lat. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny od 1 września 2006 roku do 30 października 2018 wynosił 153 zł 

miesięcznie. Od 1 listopada 2018 wynosił 184,42 zł. Kolejna zmiana wysokości kwoty zasiłku 

nastąpiła w dniu 1 listopada 2019 – do kwoty 215,84 zł 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiadczenia_rodzinne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zak%C5%82ad_Ubezpiecze%C5%84_Spo%C5%82ecznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasa_Rolniczego_Ubezpieczenia_Spo%C5%82ecznego


PROPONOWANA ZMIANA : 

Zwiększenie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego do kwoty 300,00 zł miesięcznie dla osoby 

legitymującej się z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

 

Czy osoby niepełnosprawne mają czekać kolejne 3 lata lub 12 lat jak to miało miejsce w 

historii zasiłku pielęgnacyjnego. 

 

Po Wyroku TK 38/13 odnoście zasiłku pielęgnacyjnego proponuję rozszerzenie wachlarza 

osób uprawnionych do zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które legitymują się orzeczeniem o 

niepełnosprawności : 

• lekki – kwota 150,00 zł miesięcznie 

• umiarkowany – kwota 300,00 zł miesięcznie 

• znaczny – kwota 450,00 zł miesięcznie 

 

Zasiłek ten nie będzie kolidował w inne świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym. 

Będzie to świadczenie ustawowe, zagwarantowane dla osób z niepełnosprawnością. 

Ponadto będzie polegało co rocznej waloryzacji. 

Skrócenie czasu 3 letniego w celu weryfikacji  waloryzacji świadczenia do 1 roku. 

 

Inflacja za miesiąc czerwiec 2022 wyniosła 15,5 %. 

Źródło : https://stat.gov.pl/wykres/1.html 

 

Ponadto Komisja Europejska wytknęła Polsce fakt, że grozi obywatelom RP ubóstwo. 

Nie ma waloryzowanych świadczeń socjalnych. 

 

 

 

 

 



Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję / podmiotu trzeciego w interesie, którego wnoszona jest petycja. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach / Dz.U. z 2014r., poz.1195 
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